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In februari 2002 verscheen een speciale editie van het toonaangevende weten-
schappelijk tijdschrift Science, getiteld: ’Bodybuilding, The bionic human’. Op de
cover prijkt een ‘bionic man’ vol met kunstmatige implantaten. Dergelijke implan-
taten zijn – en worden nog steeds – geassocieerd met vooruitgang in de biomedi-
sche technologie. Maar hoewel ze de mobiliteit en levenskwaliteit van patiënten
aanzienlijk kunnen verbeteren, missen ze de biologische functie en het groei- en
aanpassingsvermogen van levende weefsels en organen.

Lang voor het verschijnen van de betreffende editie verrichtten biomedisch in-
genieurs in samenwerking met celbiologen, materiaalwetenschappers en clinici
daarom al onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een volgende gene-
ratie implantaten: implantaten die tot doel hebben beschadigde of zieke weefsels
en organen in het menselijk lichaam te herstellen of te vervangen met een levend
equivalent. Gevoed door nieuwe technologische ontwikkelingen en doorbraken in
cel- en ontwikkelingsbiologie, worden levende, lichaamseigen weefsels gekweekt
in laboratoria volgens het principe van ‘tissue engineering’. Daarnaast worden
therapieën ontwikkeld voor weefselregeneratie op basis van implantatie van
(stam)cellen of van materialen of moleculen die cellen aantrekken of stimuleren.
Dit nieuwe wetenschapsgebied wordt Regeneratieve Geneeskunde genoemd en
richt zich op het ‘functionele herstel van beschadigde weefsels en organen door
gebruik te maken van de intrinsieke eigenschappen van levende weefsels en
cellen’ [1]. 

De regeneratieve geneeskunde is van groot belang bij de behandeling van aan-
doeningen aan het hartvaatstelsel. Wereldwijd vormen hart- en vaatziekten 
– samen cardiovasculaire aandoeningen genoemd – de voornaamste oorzaak van
vroegtijdig overlijden. Een belangrijke reden hiervoor is dat cardiovasculaire weef-
sels, zoals hartkleppen, bloedvaten, maar vooral de hartspier zelf, een zeer
beperkt regeneratief vermogen bezitten. Schade aan deze weefsels is progressief
en resulteert in het gunstigste geval in littekenweefsel en afname van biomecha-
nische functie. De huidige behandelmethoden zijn vooral gericht op beperking van
schade en vervanging of ondersteuning van het weefsel met donormateriaal of
een implantaat. Regeneratie van het weefsel, of vervanging door een levend

Van ‘bionic human’
naar regeneratie
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equivalent, biedt daarentegen de mogelijkheid tot genezing en volledig herstel
van functie, inclusief het vermogen tot groei en adaptatie. Dit laatste aspect is
essentieel bij de behandeling van kinderen en jongvolwassenen die, bijvoorbeeld
als gevolg van aangeboren afwijkingen, op dit moment een levenslang behande-
lingstraject doorlopen.

Het veld van de cardiovasculaire regeneratieve geneeskunde staat echter nog voor
een aantal wetenschappelijke uitdagingen. Ondanks enorme onderzoeksactiviteit
op het gebied van tissue engineering en (stam)celtherapie is er nog te weinig
begrip van celdifferentiatie, groei en regeneratie om het gedrag van geïmplan-
teerde cellen en weefsels in het lichaam te kunnen voorspellen en controleren.
Ook is nauwelijks bekend hoe geïmplanteerde cellen of weefsels zich gedragen in
een ziek lichaam. In-vivo toepassing van deze technologieën is daarom naar mijn
mening veeleer gebaseerd op veronderstellingen dan op begrip van regeneratie en
bewezen werkzaamheid. 

Een belangrijk kenmerk van weefselregeneratie is het herstel van de oorspronke-
lijke structuur en functie van weefsels. Dit herstel begint op cellulair niveau. Onder
normale omstandigheden produceren en reguleren cellen hun eigen omgeving: de
extracellulaire matrix. Dit is een eiwitrijk netwerk rondom de cellen dat het weefsel
stevigheid en structuur verschaft (Figuur 1). Omgekeerd beïnvloedt de extracellu-
laire matrix het gedrag van de cellen. De interactie tussen cellen en matrix is daar-
om van wezenlijk belang voor de uiteindelijke driedimensionale (3D) structuur en
functie van het weefsel en vormt het centrale aangrijpingspunt voor controle en
sturing van regeneratie. 

Mijn leerstoel heeft tot doel het in kaart brengen en voorspellen van groei, adap-
tatie en regeneratie van weefsel op het niveau van de cel-matrix interactie en 
deze kennis te gebruiken bij de ontwikkeling en verbetering van cardiovasculaire
regeneratieve therapieën.
Cruciaal voor het bereiken van dit doel is: 
• een goed begrip van gedrag van cellen in hun omgeving onder gezonde,

pathologische en artificiële omstandigheden
• controle en sturing van cellen bij het inrichten van hun eigen omgeving
• aanpassing van de omgeving, bijvoorbeeld met behulp van synthetische

materialen, om het gedrag van cellen te beïnvloeden.
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De rol van de technologie en inbedding op een technische universiteit acht ik
hierbij onmisbaar. Naast de ontwikkeling van methoden voor bestudering en
beïnvloeding van cel-matrix interacties, is kennis nodig van nieuwe technologische
ontwikkelingen op het gebied van 3D-microscopie, biomaterialen, bioreactoren,
beeldverwerking, biofysische en moleculaire analyse, synthetische biologie en
computersimulaties.
In mijn onderzoek ligt de nadruk op de mechanobiologie: de invloed van mecha-
nische stimuli of de mechanische omgeving op het gedrag van cellen en weefsels
en de toepassing van mechanische stimuli om dit gedrag te reguleren. 
Voordat ik cel-matrix interacties en hun belang bij weefselregeneratie verder
beschrijf, zal ik ingaan op het ontstaan van de regeneratieve geneeskunde en de
huidige stand van zaken op het gebied van de cardiovasculaire regeneratie. 

μm mm cm

Cel Matrix Hartklepweefsel

Figuur 1

Cel, matrix en (gekweekt) weefsel met bijbehorende lengteschalen
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Cardiovasculaire transplantatiegeneeskunde 
Het vervangen van weefsels en organen door een levend equivalent heeft eeuwen-
lang tot de verbeelding gesproken van artsen, onderzoekers, kunstenaars en
patiënten. De eerste bekende pogingen tot transplantatie van weefsels zoals huid
en kraakbeen dateren al van ver voor onze jaartelling. Bloedtransfusie werd al
beschreven door de oude Egyptenaren en in het Oude Testament. En de eerste
poging tot harttransplantatie vond reeds plaats in het jaar 300 door de Chinese
chirurg Huo T’o [2]. Na de ontdekking van steriele werkwijzen door Joseph Lister
aan het einde van de achttiende eeuw kan reële vooruitgang worden geboekt.
Toch duurt het nog tot de tweede helft van de 20e eeuw voor de moderne trans-
plantatiegeneeskunde een vlucht neemt. Verbetering van chirurgische technieken
in de jaren 40 en 50, de ontdekking en toepassing van immuunsuppressie in de
jaren 70, en moderne technieken voor preservatie van donorweefsel maken wijd-
verbreide toepassing van weefseltransplantatie momenteel mogelijk; ‘slechts’
gehinderd door gebrek aan geschikt donormateriaal. 

De eerste harttransplantatie bij de mens vond plaats in 1967 in Kaapstad onder
leiding van Christiaan Barnard. Momenteel worden er wereldwijd zo’n 3500 hart-
transplantaties per jaar uitgevoerd, terwijl een aanzienlijk groter aantal patiënten
op een wachtlijst voor transplantatie staat. Toepassing van een mechanisch steun-
hart ter overbrugging naar een harttransplantatie of zelfs als permanent alter-
natief, behoort tegenwoordig gelukkig tot de mogelijkheden als er geen donorhart
beschikbaar is. De ‘levende’, biologische functie van het hart kan hiermee echter
niet vervangen worden. 

Voor hartklepvervangingen worden sinds 1952 mechanische kleppen gebruikt en
sinds 1962 ook menselijke donorkleppen [3]. De laatsten werden in eerste instan-
tie ‘vers’ geïmplanteerd, maar vanwege de beperkte beschikbaarheid werd
gezocht naar methoden voor sterilisatie en preservatie. Dit leidde enerzijds tot
protocollen voor cryopreservatie van donorkleppen en anderzijds tot de ontwikke-
ling van de bioprothese: een hybride klep bestaande uit mechanische en chemisch
behandelde biologische structuren. Hoewel de bioprothese hemodynamisch supe-
rieur is aan mechanische kleppen, heeft de chemische behandeling van deze klep

State of the (he)art
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een beperkte duurzaamheid tot gevolg. Bovendien kunnen resten van cellen en
schade aan de matrix in het weefsel tot versnelde verkalking en functieverlies van
de prothese leiden. Via ‘decellularisatie’ (het wegnemen van celresten) en het
achterwege laten van de chemische fixatie, trachten onderzoekers momenteel de
duurzaamheid van menselijke donorkleppen te verbeteren. Ook deze gedecellu-
lariseerde kleppen missen echter de levende, biologische component. 

De standaard vervanging van de coronair arteriën – de smalle vaten die het hart
van bloed voorzien – vindt plaats via transplantatie van een bloedvat van de
patiënt zelf, die elders uit het lichaam wordt verkregen. Omdat deze zogenaamde
autografts niet altijd geschikt of beschikbaar zijn, wordt geëxperimenteerd met
synthetische grafts. Een groot nadeel van deze grafts is het ontbreken van cellen
die de vaatwand bekleden en cellen in de vaatwand die actief de bloedstroom
reguleren. Vooral in kleine-diameter vaten leidt dit tot een verhoogd risico op
dichtslibben van het vat.

Cardiovasculaire regeneratieve geneeskunde
Parallel aan de ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde vonden door-
braken plaats op het gebied van cel- en weefselkweek. Startend met de uitvinding
van het Petrischaaltje rond 1870 en het kloneren van cellen werd het aan het begin
van de 20e eeuw mogelijk om cellen en weefsel buiten het lichaam in leven te
houden en te bestuderen [4]. De term Tissue Engineering werd voor het eerst

1912
Eerste hartweefsel
kweek door
M. Burrows

1907
Eerste weefselkweek
door R. Harrison

1952
C. Hufnagel
implanteert de eerste
aortaklepprothese 1976

Ontdekking van
principes van
immuunsuppressie
door J.F. Borel

1988
Definitie ‘Tissue
Engineering’ op Lake
Tahoe Congres,
Californië

2007
Productie humane
geïnduceerde
pluripotente stamcel

2006
Sterke tissue
engineered hartklep
voor systematische
toepassing

2002
Wereld Technologie
Platform voor Tissue
Engineering
onderkend rol van
mechanobiologie

1967
Eerste 
harttransplantatie
o.l.v. Ch. Barnard

1998
Isolatie eerste
humane embryonale
stamcel

2002-2005
Eerste klinische
stamcel therapieën
voor het hart

2006
Mechanische sturing
stamceldifferentiatie

Figuur 2

Enkele mijlpalen in de ontwikkeling van de cardiovasculaire regeneratieve geneeskunde
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officieel gebruikt in 1988, tijdens het ‘Lake Tahoe congres’ in Californië, en toen
omschreven als ‘de toepassing van principes en methoden uit de ingenieurs- en
levenswetenschappen voor fundamenteel begrip van structuur-functie relaties in
normaal en pathologisch weefsel en de ontwikkeling van biologische vervangingen
voor herstel, onderhoud en verbetering van weefselfunctie’. Deze biologische ver-
vangingen worden gemaakt door cellen – vaak afkomstig van de patiënt zelf – te
zaaien op een afbreekbaar dragermateriaal, of scaffold, in de vorm van het be-
nodigde implantaat. Dit geheel wordt vervolgens buiten het lichaam gekweekt
onder omstandigheden die essentiële elementen van de fysiologische omgeving in
het lichaam nabootsen. Tijdens dit proces start de afbraak van de scaffold en gaan
de cellen hun eigen extracellulaire omgeving produceren en organiseren. Het zo
gevormde weefsel kan gebruikt worden voor implantatiedoeleinden of als studie-
model voor weefselontwikkeling. 

celisolatie

celexpansie in
kweek

scaffold

weefselkweek

cellen zaaien

moleculaire en
mechanische
stimuli

implantatie

Figuur 3

Tissue engineering
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Sinds het begin van de jaren 90 heeft de tissue engineering een ware hype door-
gemaakt. Van grootschalige klinische toepassing is echter nog geen sprake. Van-
wege onrealistisch hoge verwachtingen, onderschatting van de wetenschappelijke
uitdagingen en problemen rondom regelgeving en translatie van wetenschappe-
lijke resultaten, werden toepassingen in de klinische praktijk steeds opnieuw uit-
gesteld. De wetenschappelijke kennisontwikkeling ging en gaat ondertussen
echter gestaag verder. Gebruikmakend van nieuwe ontwikkelingen in de gen-
therapie, drug delivery, de polymeerwetenschappen en de stamcelbiologie werd
het veld ook breder. Sinds 2002 is deze nieuwe impuls goed zichtbaar in de litera-
tuur en wordt ook de algemene term ‘Regeneratieve Geneeskunde’ steeds meer
gebruikt om het gehele veld aan te duiden. Dit veld richt zich – naast tissue
engineering – op celtherapie (de implantatie van (stam)cellen in een organisme),
de inductie van weefselregeneratie in het lichaam zelf middels biomoleculen of
combinaties van deze technieken (Figuur 4).

moleculaire inductie
van regeneratie

tissue engineering

(stam)cel
therapie

REGENERATIEVE GENEESKUNDE

INGENIEURSWETENSCHAPPEN
EN TECHNOLOGIE

biomechanica

biomaterialen

bioreactoren
biochemie

beeldvorming & -analyse

systeembiologie

micro- en nanotechnologie

synthetische biologie

BIOMEDISCHE EN KLINISCHE
WETENSCHAPPEN

moleculaire biologie

(stam)cel biologie

matrix biologie
ontwikkelingsbiologie

pathologie

genetica

pathologie

heelkunde

Figuur 4

Regeneratieve geneeskunde combineert kennis uit technologische en (bio)medische
disciplines
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Regeneratie van cardiovasculaire weefsels wordt ingezet middels al deze tech-
nieken. Tissue engineering wordt toegepast voor de ontwikkeling van hartkleppen,
kleine-diameter bloedvaten en hartweefsel, terwijl (stam)celtherapie en inductie
van regeneratie – bijvoorbeeld via paracriene effecten of lokale toediening van
groeifactoren – vooral wordt toegepast voor regeneratie van het hart. (Stam)cel-
therapie voor het hart wordt sinds 2005 – met wisselend en beperkt resultaat –
toegepast in klinische studies. Ook bloedvaten, verkregen via tissue engineering,
worden sinds 2005 toegepast in klinische studies. Hartkleppen verkregen via
tissue engineering worden nog niet gebruikt bij de mens.

Het belang van de mechanobiologie bij weefselregeneratie bleef lang onderbelicht
ten opzichte van de biologische en biochemische aspecten van weefselregene-
ratie. Pas toen duidelijk werd dat voor het creëren en herstellen van weefsels met
de juiste mechanische eigenschappen andere dan biologische kennis nodig was,
werd dit belang onderkend [5]. Sinds de toonaangevende experimenten van Adam
Engler in 2006 [6], waarbij differentiatie van mesenchymale stamcellen eenvoudig
werd bewerkstelligd door variatie in de mechanische eigenschappen van het
kweeksubstraat, staat de mechanobiologie ook in de volle belangstelling van bio-
logen en materiaaldeskundigen. De vraag is of deze differentiatie volledig mecha-
nisch gereguleerd wordt of dat veranderingen in de interactie tussen de cellen en
het substraat een additionele biochemische regulatie in gang zetten.

In onze onderzoeksgroep Soft Tissue Biomechanics and Tissue Engineering wordt
sinds 1997 onderzoek verricht naar mechanobiologische aspecten van cel- en
weefselkweek. Dit startte met de tissue engineering van skeletspiertjes als labo-
ratoriummodel voor diepe drukwonden, in samenwerking met mijn collega Cees
Oomens, en mondde binnen enkele jaren uit in de productie van ‘de sterkste
levende hartkleppen ter wereld’, gekweekt door Anita Driessen-Mol in samen-
werking met Simon Hoerstrup en Frank Baaijens [7]. Op cardiovasculair gebied
wordt, naast tissue engineering van hartkleppen, gewerkt aan tissue engineering
van bloedvaten en regeneratie van het hart; veelal in samenwerking met partners
uit klinische, biologische en chemische disciplines.
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Vorm en functie 
Biologisch weefsel kan worden beschouwd als een composiet materiaal, samen-
gesteld uit cellen en een extracellulaire matrix. Ondanks deze eenvoud kunnen,
via een oneindig aantal variaties in de onderlinge samenstelling en 3D-organisatie
van deze componenten, de verschillende complexe weefsels en organen van het
menselijk lichaam worden gevormd. Dit proces vindt plaats via een opeenvolging
van groei, differentiatie en organisatie en wordt grotendeels gereguleerd door
(variaties in) biochemische, topologische en mechanische signalen. 

De biologische functie van een weefsel wordt bepaald door de aanwezige cellen,
de interacties tussen cellen en interacties tussen cellen en de matrix. Deze inter-
acties kunnen ‘fysiek’ zijn (via moleculaire verbindingen verlopen), maar ze
kunnen ook op afstand werken; via signaal moleculen. In het menselijk lichaam
komen zo’n 200 verschillende celtypen voor, waarvan een beperkt deel terug-
gevonden wordt in volwassen cardiovasculaire weefsels. De meeste van deze
‘cardiovasculaire’ cellen vinden hun oorsprong in de voorlopercellen, ook wel
stamcellen genoemd, die aanwezig zijn in de mesodermale kiemlaag van het
embryo. Stamcellen kunnen zichzelf via deling eindeloos ‘vernieuwen’, maar ook
differentiëren in verschillende celtypen. Deze eigenschappen spelen een cruciale
rol bij het ontstaan van de grote diversiteit aan weefsels tijdens de embryonale
ontwikkeling.

Kennis van deze ontwikkelingsprocessen is van groot belang voor tissue
engineering. Ook levert het groeiend inzicht in de toepassingsmogelijkheden van
stamcellen voor weefselregeneratie. Stamcellen bevinden zich niet alleen in het
embryo, maar ook in volgroeide, volwassen weefsels. Recente ontdekkingen in de
stamcelbiologie laten zien dat in het volwassen hart stamcellen aanwezig zijn
waarmee het embryologische differentiatieprogramma van het hart herhaald kan
worden [8]. En hoewel dit nog niet geleid heeft tot de bouw van compleet en
functioneel hartweefsel, inclusief extracellulaire matrix, lijkt regeneratie van het
hart hiermee binnen handbereik.

Het bouwen van levend weefsel
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De matrix
De extracellulaire matrix is het netwerk van eiwitcomplexen en -ketens rondom de
cellen. Het dient als dragermateriaal voor de cellen en geeft het weefsel structuur.
Daarnaast is de matrix van belang voor de mechanische functie van het weefsel.
Stugge collageenvezels geven het weefsel treksterkte en een groot draagver-
mogen. Elastinevezels zorgen voor veerkracht. En de aanwezigheid van een hydro-
gel zorgt voor weerstand tegen druk. Ook de fysieke interactie tussen cellen en de
matrix draagt bij aan de mechanische functie. De matrix wordt voornamelijk aan-
gelegd door fibroblasten, maar ook andere celtypen zijn in staat matrixeiwitten te
produceren. Voor onderhoud en aanpassing van de matrix heeft de fibroblast een
heel arsenaal aan mechanismen ter beschikking. Zo is de cel betrokken bij de
aanmaak van de matrix, maar produceert het ook enzymen die de matrix juist
afbreken en stoffen die deze processen reguleren. 

De weefsels van het hartvaatstelsel zijn rijk aan collageenvezels. Deze vezels ont-
staan in een hiërarchisch bundelingsproces waarin allereerst dunne (nm schaal)
collageenfibrillen worden gevormd. Deze worden gestabiliseerd door waterstof-
bruggen, of cross-links. De collageenfibrillen bundelen vervolgens tot dikke (µm)
collageenvezels die onderling georganiseerd worden tot de karakteristieke
matrixorganisaties zoals die te vinden zijn in de vaatwand, de hartklep of het hart
(zie Figuur 5). Het mechanisch gedrag van deze weefsels is hierdoor typisch aniso-
troop: afhankelijk van de richting waarin het weefsel belast wordt. De sterkte van
het weefsel wordt bepaald door de afmetingen van de collageenvezels, hun onder-
linge oriëntatie en de vorming van cross-links.

10 µm 5 mm 1 cmFiguur 5

Collageenorganisaties in de vaatwand (links), de aortaklep (midden), en het 
hart (rechts)
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Adaptatie van de matrix
Studies in onze en andere groepen hebben laten zien dat deze organisatie het
gevolg is van mechanische belasting [9]. In een hartklep of de vaatwand is de
oriëntatie van collageenvezels zodanig dat deze weerstand bieden aan de cycli-
sche vervormingen die optreden tijdens de pulsatiele belasting van het hartvaat-
stelsel. Bij verandering van de belasting, bijvoorbeeld bij een verhoging van de
bloeddruk, zal de matrix veranderen van samenstelling en structuur totdat aan de
nieuwe behoefte is voldaan. Dit wordt remodellering genoemd. Cellen registreren
een veranderende mechanische omgeving via mechanosensoren, zoals ion-
kanalen en integrines, in de celmembraan. Integrines vormen een fysieke ver-
binding tussen de extracellulaire matrix en het structurele eiwitnetwerk binnenin
de cel (het cytoskelet). De geregistreerde signalen worden vervolgens via een hele
signaleringscascade omgezet in acties, waarbij de cellen zowel de hoeveelheid als
de organisatie van het collageen kunnen aanpassen. Dit proces kan dagen tot
weken duren, maar onder pathologische omstandigheden ook jaren aanhouden.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij het provisorische herstel van het hart na een hart-
infarct. Continue remodellering van littekenweefsel leidt hier tot uitrekking van de
hartwand met soms fatale gevolgen.

Onderhoud en regeneratie
Naast het vermogen tot adaptatie heeft het menselijk lichaam een aantal strate-
gieën ter beschikking voor onderhoud en regeneratie. Deze strategieën richten
zich op behoud of vernieuwing van de originele structuur en functie van een weef-
sel en wijken in die zin af van herstel- of reparatieprocessen zoals wondgenezing,
waarbij littekenweefsel wordt gevormd. Onderhoud en regeneratie vindt, afhanke-
lijk van het weefseltype, plaats via 1) deling (proliferatie) van gespecialiseerde
cellen, 2) deling en differentiatie van weefselspecifieke stamcellen, of 3) de rekru-
tering van stamcellen elders uit het lichaam. Signalen uit de extracellulaire matrix,
maar ook de mechanische eigenschappen en micro-architectuur van de matrix
kunnen dit proces reguleren bijvoorbeeld door celdifferentiatie of -migratie te
beïnvloeden. 

Het regeneratief vermogen verschilt van weefsel tot weefsel, maar is over het
algemeen laag. Gezonde hartkleppen kunnen zichzelf enigszins onderhouden via
deling en differentiatie van de interstitiële cellen, maar dit vermogen neemt af met
de leeftijd. Kleine-diameter bloedvaten kennen vooral een turnover van de endo-
theelcellen die de vaatwand bekleden en deze kan gemakkelijk ontaarden in een
overreactie in geval van schade. Het hart heeft nauwelijks regeneratief vermogen:
de gedifferentieerde hartspiercellen delen niet meer en slechts 1% wordt jaarlijks
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vervangen via de aanwezige stamcellen in het hart [10]. Andere cellen, zoals de
fibroblasten, hebben een hogere turnover en zijn dus actiever betrokken bij her-
stel en regeneratie, dit ten nadele van de contractiele functie van het hart.

Cel-matrix interacties
Bij de ontwikkeling, adaptatie en regeneratie van weefsel spelen interacties
tussen cellen en matrix dus een centrale rol (Figuur 6). Enerzijds beïnvloeden
cellen de samenstelling en architectuur van de matrix, via matrixsynthese en 
-afbraak en de stabiliserende verbindingen tussen de eiwitstructuren van het cyto-
skelet en die van de extracellulaire matrix. Anderzijds beïnvloedt de matrix de
celfunctie. De biofysische eigenschappen van de matrix beïnvloeden vooral cel-
hechting (adhesie), -vorm, -grootte, -oriëntatie en -migratie. Zo zal de ligging van
collageenvezels in een weefsel de oriëntatie van cellen sturen (‘contact guidance’).
De bioactieve eigenschappen van de matrix beïnvloeden daarnaast vooral de
differentiatie en migratie van cellen. 

Dit samenspel tussen cellen en matrix is zoals gezegd een aangrijpingspunt voor
regeneratieve therapieën. Binnen de tissue engineering worden cellen bijvoor-
beeld gestimuleerd om matrix te synthetiseren en te remodelleren met behulp van
mechanische stimuli in bioreactoren. En biomaterialen worden voorzien van ge-
organiseerde microstructuur, adhesiemoleculen en bioactieve componenten om 
de natuurlijke cellulaire micro-omgeving, ofwel cellulaire ‘niche’, zo veel mogelijk
na te bootsen [11]. 
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Een belangrijke overweging hierbij is dat bij het bouwen van weefsels via tissue
engineering de cellen in eerste instantie een interactie aangaan met een artificiële
matrix: het biomateriaal. Pas later zullen cellen hun eigen matrix gaan produceren
en organiseren. De aanwezigheid en degradatie van het biomateriaal zal dit proces
beïnvloeden. Tot op heden wordt echter vooral gekeken naar de invloed van een
biomateriaal op celfunctie en wordt minder rekening gehouden met de wissel-
werking tussen de artificiële en geproduceerde matrix. 

Momenteel wordt veel aandacht besteed aan de adhesie van cellen aan biomate-
rialen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door biomaterialen te voorzien van moleculen die
aan integrines kunnen hechten. De benodigde kennis voor celadhesie is echter
veeleer gebaseerd op 2D in-vitro studies dan op kennis van cellen in de in-vivo
3D-weefselomgeving. Cellen bevatten vaak duizenden integrines in de cel-
membraan – en in verschillende soorten. Bij hechting aan een oppervlak clusteren
deze integrines in grote adhesiecomplexen (‘focal adhesions’) die een sterke
binding met het oppervlak aangaan en zo de organisatie van het cytoskelet en de
celfunctie kunnen beïnvloeden. In 3D – en zeker in zachte weefsels – lijken focal
adhesions aanzienlijk kleiner of zelfs afwezig te zijn en krijgen ook integrines een
andere functie [12]. Een van de grootste uitdagingen voor de optimalisatie van
biomaterialen is daarom het verzamelen van informatie over cel-matrix interacties
in 3D-weefselomgevingen. Tot op heden kunnen deze interacties vrijwel alleen
indirect bestudeerd worden. Binnen mijn onderzoek wordt gewerkt aan geschikte
markers en technologie om de interacties in 3D-omgevingen te meten met ge-
avanceerde microscopie, interventies in de cel of krachtregistratie.
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Ik zal nu vervolgen met enkele voorbeelden van onderzoek naar cel-matrix inter-
acties bij weefselregeneratie en optimalisatie van regeneratieve therapie.

Weefselmodellen
Mijn eerste ervaring met tissue engineering ontstond toen ik ‘modelweefsels’ ging
kweken voor de studie van mechanisch-geïnduceerde schade en adaptatie van
skeletspierweefsel bij drukwonden. Met diermodellen was het niet mogelijk direct
verband te leggen tussen langdurige weefselvervorming en de resulterende cel-
vervorming en -schade. Met de door ons ontwikkelde weefselmodellen daaren-
tegen was het mogelijk deze relatie in detail te bestuderen in levend weefsel.
Destijds ontwikkelde ik, in samenwerking met prof. Dan Bader, een eenvoudig
model van spiercellen in een 3D-hydrogel die gedurende langere tijd samenge-
drukt werd. Later werden de spiermodellen door verschillende onderzoekers in de
groep steeds specifieker gemaakt en introduceerden we anisotropie door het
spierweefsel aan nep-peesjes te laten hechten. Nog weer later gingen we ook
huidmodellen gebruiken bij onze zoektocht naar biomarkers voor mechanisch-
geïnduceerde schade. 

Weefselmodellen zijn een belangrijke toevoeging aan het huidige scala aan experi-
mentele modellen voor onderzoek aan etiologie, diagnose en behandeling van
ziekten. Ze zijn fysiologisch relevanter dan celmodellen en vanuit ethisch oogpunt
minder bezwaarlijk dan dierproeven. Bovendien zijn ze eenvoudig te kweken met
menselijke cellen en daarom klinisch relevanter; zeker als de cellen afkomstig zijn
van een patiënt en het model gebruikt kan worden voor toetsing van op de patiënt
afgestemde therapie. 

Voortbouwend op ontwikkelingen in de microfabricatietechnologie en de mogelijk-
heid om biochemische en biomechanische analyses op steeds kleinere samples
uit te voeren, worden ook de weefselmodellen steeds kleiner. Zo worden weefsels
en organen op chips gebouwd met afmetingen van een paar honderd micrometer
tot enkele millimeters [13]. De combinatie van dergelijke ‘micro-weefsels’ met
mechanobiologische input en analyse is ideaal voor de studie van cel-matrix
interacties in groeiende, gezonde en zieke weefsels; vooral omdat de geringe

Cardiovasculaire regeneratie
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afmetingen real-time microscopie van structurele veranderingen in het weefsel
mogelijk maken.

Collageenremodellering
Weefselmodellen spelen in onze groep een prominente rol bij het kweken van
hartkleppen en bloedvaten met een voorspelbare collageenstructuur. Ze worden
gebruikt om de invloed van mechanische stimuli, zuurstofspanning, bioactiviteit,
celtype, kweekserum, scaffold-structuur en scaffold-degradatie op de uiteindelijke
organisatie en kwaliteit van de collageenmatrix te bestuderen. Met behulp van
experimenten worden hypothesen getest en wordt input geleverd voor theorieën
over collageenremodellering. Deze theorieën worden geïmplementeerd in com-
putermodellen die voorspelling van de uiteindelijke 3D-weefselstructuur en het
mechanisch functioneren van hartkleppen of bloedvaten mogelijk maken. 

Voor het onderzoek aan mechanisch-geïnduceerde collageenremodellering is
binnen mijn Vici-project een unieke toolbox opgezet om structuur-functie relaties
in levend weefsel te bestuderen. Deze bestaat onder meer uit modelweefsels,
ontwikkeld door dr. Ralf Boerboom en dr. Mirjam Rubbens, een aangepast Flexcell-
systeem voor mechanische belasting van de weefsels, een vitale probe voor visua-
lisatie van collageenstructuur – ontwikkeld in samenwerking met mijn BMT-collega
dr. Maarten Merkx – en een nieuwe techniek voor mechanische karakterisatie van
zachte weefsels die werd ontwikkeld door dr. Martijn Cox. 

Met behulp van de toolbox hebben we laten zien dat langdurige uniaxiale cycli-
sche belasting (rek) van weefsel de collageenturnover bevordert, maar dat perio-
dieke belasting tot een hogere cross-link dichtheid en sterker weefsel leidt [14]
(Figuur 7). Het achterliggende mechanisme hiervoor is nog niet duidelijk en wordt
momenteel onderzocht door Daphne van Geemen. Ook is niet helder welke pro-
cessen ten grondslag liggen aan een verandering van de collageenoriëntatie bij
remodellering. Met behulp van specifieke geometrieën van de modelweefsels en
het ‘aan- en uitzetten’ van integrines proberen we in het aio-project van Nicky de
Jonge te achterhalen in welke mate dit proces afhankelijk is van de fysieke inter-
acties tussen cellen en matrix of van een richtingsafhankelijke afbraak en opbouw
van de matrix. 

Deze fundamentele kennis is niet alleen van belang voor het ontwikkelen van
belastingprotocollen voor tissue engineering, maar biedt ook inzicht in patho-
logische remodellering van de matrix, zoals voorkomt na een hartinfarct. Vitale
imaging, met name MRI, kan gebruikt worden om collageen remodellering ook 
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in-vivo – in de patiënt – te volgen, bijvoorbeeld na implantatie van een ‘getissue-
engineered’ construct [15]. De combinatie van regeneratieve geneeskunde en bio-
medical imaging is daarom noodzakelijk voor de translatie van fundamentele
kennis naar de patiënt. Deze combinatie is binnen onze faculteit aanwezig en
wordt momenteel uitgebouwd in samenwerking met dr. Güstav Strijkers en 
prof. Klaas Nicolaij. De strategische samenwerking tussen de TU/e, de Universiteit
Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) biedt een uitgelezen
kans om dit werk ook echt richting patiënt te brengen.

Ziektemodellen 
De recente ontwikkeling van humane ziektemodellen met behulp van tissue
engineering is naar mijn mening het belangrijkste nevenproduct van de regene-
ratieve geneeskunde. Deze modellen – of levende meetsystemen – kunnen inzicht
geven in relaties tussen cellulaire afwijkingen en verstoorde weefselontwikkeling
of de gevolgen blootleggen van schadelijke stimuli, zoals straling, op weefsel-
ontwikkeling. Daarnaast worden ze sinds kort ook commercieel gebruikt bij het
screenen van medicijnen. Dit alles zonder in te grijpen in een patiënt, maar wel
met gebruikmaking van de eigen cellen van de patiënt. Bij het bouwen van weef-
sels of organen op chips voor zogenaamde ‘high-throughput screening’ van medi-
cijnen ontstaat zo een opmerkelijke brug tussen high-tech ontwikkelingen, zoals
nanotechnologie en microfluidics, en de farmacologie.

Binnen mijn eigen onderzoek wil ik me vooral richten op weefselmodellen van
cardiovasculaire aandoeningen die gepaard gaan met aantasting van de matrix of
een verstoorde mechanotransductie tussen cel en matrix. Voor de aandoeningen
aan de matrix ligt de nadruk op aangeboren bindweefselziekten, zoals Marfan of
het Loeys-Dietz syndroom, maar ook op verworven aandoeningen, zoals aantas-
ting van de matrix van het hart na een hartinfarct of bestraling. Modellen van ver-
stoorde mechanotransductie zullen in eerste instantie gericht zijn op aangeboren
afwijkingen zoals laminopathie en cardiomyopathie.
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Figuur 7

Mechanische belasting beïnvloedt collageenstructuur
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Deze schijnbaar ongerelateerde aandoeningen kunnen worden bestudeerd met
vergelijkbare weefselmodellen waarin zowel de cellulaire component als de matrix
kan worden gemanipuleerd. Binnen het NIRM-project ‘Myocardium in a Dish’
worden op deze wijze door dr. Noortje Bax en Ariane van Spreeuwel, in samen-
werking met stamcelwetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum,
3D-modellen van ziek hartweefsel gebouwd. Omdat patiënt-eigen hartspiercellen
lastig te isoleren zijn en niet meer delen, wordt gestart met geïnduceerde afwij-
kingen in cellijnen. In een later stadium kunnen dergelijke modellen uitgebreid
worden met patiënt-specifieke hartspiercellen die verkregen zijn uit stamcellen
(induced Pluripotent Stem cells, iPS cells) na dedifferentiatie van andere lichaams-
cellen. Interessant zal zijn om vast te stellen of een ‘zieke’ matrix of een ‘zieke’ cel
dominant is bij een verstoorde weefselontwikkeling in deze modellen. 

Momenteel wordt binnen onze onderzoeksgroep door dr. Jasper Foolen, Chiara
Tamiello en prof. Frank Baaijens gewerkt aan schaalverkleining van weefselmodel-
len en de mogelijkheid om krachttransmissie tussen cellen en matrix te meten.
Daarnaast werken verschillende onderzoekers aan een gedetailleerde structurele
en mechanische karakterisatie van zieke en gezonde cellen, matrices en cel-matrix
interacties, die als input voor de weefselmodellen wordt gebruikt. Ten slotte zullen
de modellen uitgebreid worden met modules voor het opleggen van cyclische
belasting zoals die voorkomt in het hartvaatstelsel (Figuur 8). De resulterende
systemen worden niet alleen gebruikt als ziektemodel, maar ook als testsysteem
voor regeneratieve therapieën.

fysiologische / pathologische belasting
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microscoop
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Figuur 8

Onderdelen van in-vitro ziektemodellen 
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Cardiovasculaire tissue engineering 
Binnen onze onderzoeksgroep worden levende hartkleppen en kleine-diameter
bloedvaten geproduceerd volgens het principe van de autologe (lichaamseigen)
tissue engineering (Figuur 9a). Bij dit proces worden cellen geïsoleerd uit een
bloedvat van patiënten die een bypassoperatie ondergaan. Deze cellen worden
vervolgens vermenigvuldigd en daarna gezaaid op een fibreuze synthetische
scaffold, gemaakt van het polymeer polyglycolzuur. Het zo ontstane construct
wordt verder gekweekt in een bioreactor. In de bioreactor wordt het nieuwe weef-
sel cyclisch belast om de aanmaak van extracellulaire matrix te bevorderen. Na
vier weken is het construct geschikt voor implantatie. De scaffold is dan groten-
deels verdwenen en het nieuwe weefsel vertoont vergelijkbaar niet-lineair mecha-
nisch gedrag als natuurlijk cardiovasculair weefsel [16]. Dit proces is veelvuldig
geoptimaliseerd en aangepast op basis van inzichten uit numeriek en experi-
menteel werk. 

Mijn onderzoek op dit gebied houdt zich voornamelijk bezig met het verbeteren
van de collageenstructuur en de mechanische eigenschappen van het nieuwe
weefsel, waarbij ik gebruik maak van de eerder beschreven weefselmodellen voor
collageenremodellering. Ook probeer ik via analyse van humaan materiaal vast te
stellen aan welke structurele en mechanische eisen het weefsel moet voldoen op
moment van implantatie.

Op dit moment worden getissue-engineerde kleppen en vaten getest in dier-
modellen. Dit gebeurt in samenwerking met partners van het Universiteitszieken-
huis Zürich, het UMCU en de Universiteit Maastricht. Deze experimenten laten zien
dat de translatie van laboratorium naar patiënt – of in vakjargon: van ‘bench’ naar
‘bed’ – zeker niet vanzelfsprekend is en ook nauwkeurig geoptimaliseerd moet
worden. De grote wetenschappelijke uitdagingen hier zijn monitoring en voor-
spelling van weefselontwikkeling na implantatie. Imaging gaat hierbij in de
toekomst een grote rol spelen. 

Belangrijke voordelen van autologe tissue engineering zijn: de geringe kans op
afstoting van de lichaamseigen weefsels en het feit dat de weefsels na implantatie
kunnen groeien en remodelleren. Hierdoor zijn herhaalde operaties overbodig en
neemt de levensverwachting van een patiënt toe. Het isoleren van autologe cellen,
de lange kweektijd met bijbehorende risico’s op infectie, de benodigde infrastruc-
tuur en ingewikkelde regelgeving maken de autologe tissue engineering echter
minder aantrekkelijk voor toepassing bij grote groepen patiënten. Het BMM 
iValve consortium richt zich daarom op de productie van slimme scaffolds die na
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implantatie in het lichaam autologe cellen aantrekken – voornamelijk uit de bloed-
baan. Deze cellen worden door de scaffold geïnstrueerd om weefsel te maken,
waarna de scaffold langzaam – en wellicht op commando – kan verdwijnen. In feite
profiteren we bij dit concept van de voordelen van bestaande implantatietechno-
logieën, procedures en regelgeving, terwijl de ‘tissue engineering’ plaatsvindt in
het lichaam zelf en ook leidt tot meegroeiende weefsels. Dit concept wordt in-situ
tissue engineering genoemd (Figuur 9b). 

Om dit concept verder te brengen, participeren in het iValve consortium zowel bio-
medisch ingenieurs, materiaal wetenschappers, biologen en clinici, als verschil-
lende bedrijven, TNO en de Nederlandse Hartstichting. Wetenschappelijk gezien
biedt het iValve concept enorme uitdagingen en is een grote rol weggelegd voor
de ontwikkeling van nieuwe synthetische biomaterialen. Deze materialen moeten
niet alleen mechanisch geschikt zijn om als hartklep- of bloedvatprothese te func-
tioneren. Ze moeten ook geschikt zijn voor de adhesie en migratie van cellen en
het instrueren van celdifferentiatie en weefselvorming. 

weefselvorming implantatieweefselkweekscaffoldcellen

a

b

scaffold implantatie

cellen uit de bloedbaan
worden selectief aangetrokkenFiguur 9

In-vitro (a) en in-situ (b) tissue engineering van hartkleppen
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Binnen iValve wordt gebruik gemaakt van aan de TU/e ontwikkelende supramole-
culaire biomaterialen in de groep van prof. Bert Meijer. Deze materialen bieden de
mogelijkheid voor incorporatie en ‘fine-tuning’ van biofysische en bioactieve
eigenschappen om de cellulaire micro-omgeving te optimaliseren voor ontwikke-
ling van het nieuwe weefsel. De materialen worden via een techniek die ‘electro-
spinnen’ wordt genoemd gevormd tot poreuze, fibreuze scaffolds in de vorm van
een hartklep of bloedvat. Modelsystemen, bestaande uit stukjes scaffold in kleine
buisjes, worden gebruikt om de interactie tussen circulerende cellen en de kunst-
matige micro-omgeving na te bootsen en systematisch te bestuderen. Deze
modellen zijn ontwikkeld door Anthal Smits, die ze momenteel gebruikt voor
onderzoek naar het effect van cytokines op de selectieve rekrutering en adhesie
van cellen uit de bloedbaan. Vervolgstappen richten zich onder meer op celdiffe-
rentiatie en matrixproductie en op verificatie van deze processen in diermodellen. 

Bij in-situ tissue engineering ontbreken dus levende cellen op het moment van
implantatie (Figuur 10). Het regeneratief vermogen van het lichaam zelf wordt aan-
gesproken en gestuurd met biomaterialen die interacties aangaan met cellen van
de patiënt; maar pas in het lichaam van de patiënt. Toekomstig onderzoek zal uit
moeten wijzen of deze techniek ook daadwerkelijk geschikt is voor elke patiënt.

IN-VITRO TISSUE
ENGINEERING 

IN-SITU TISSUE
ENGINEERING 

cel bioactieve factor bioactieve factor aan scaffoldFiguur 10

Cellen en scaffolds voor in-vitro en in-situ tissue engineering – figuur: Anita Driessen
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Een eerste indicatie hiervoor kan verkregen worden door gebruik te maken van
modelsystemen waarin we ‘zieke’ cellen inbrengen en bestuderen. Dit is één 
van de aandachtspunten voor toekomstig onderzoek in samenwerking met 
prof. Marianne Verhaar van het UMCU. 

Celtherapie voor het hart 
Gezond, functioneel hartweefsel bestaat voor ongeveer driekwart uit hartspier-
cellen en voor het resterende deel uit fibroblasten, zenuwweefsel, bloedvaten en
extracellulaire matrix. Het weefsel wordt rijkelijk doorbloed om aan de zuurstof-
vraag van de hartspiercellen te voldoen. Een tekort aan zuurstof, als gevolg van
een verminderde doorbloeding, leidt tot een hartinfarct waarbij lokaal grote aan-
tallen hartspiercellen afsterven. Door vroegtijdig ingrijpen en goede palliatieve
therapie overleven tegenwoordig veel mensen een hartinfarct. De dode spiercellen
in het aangetaste deel van het hart worden echter niet vervangen. In plaats daar-
van treedt een herstelreactie op waarbij het hartspierweefsel wordt vervangen
door een overmaat aan extracellulaire matrix. Er ontstaat littekenweefsel. De aan-
houdende mechanische belasting van het littekenweefsel resulteert in compensa-
toire matrixremodellering die jaren aanhoudt en uiteindelijk kan leiden tot een
fatale verwijding, ook wel dilatatie genoemd, van het hart. 

Voor regeneratie van het hart worden verschillende strategieën onderzocht. Dit
zijn: 1) tissue engineering van hartweefsels die het dilaterende hart ondersteunen
en ook actief contraheren; 2) ondersteuning van het hart met biologische of syn-
thetische materialen zonder cellen; 3) inductie van regeneratie met biomoleculen;
4) injectie van nieuwe (stam)cellen in het hart, en 5) combinaties van deze be-
naderingen.

Het succes van deze strategieën is over het algemeen beperkt. Alle strategieën,
ook injectie van grote volumes cellen, dragen in eerste instantie vooral bij aan
verbetering van de hartfunctie door passieve mechanische ondersteuning en
beperking van de matrixremodellering. De noodzaak en rol van de cellen is daarom
onderwerp van discussie. Voor de actieve pompfunctie van het hart zijn echter
contractiele hartspiercellen nodig. Deze kunnen verkregen worden door dode
spiercellen te vervangen door nieuwe; of door het aantrekken en differentiëren
van weefselspecifieke stamcellen elders uit het hart.

Injectie van cellen wordt veelvuldig toegepast. Vanwege de grote delingscapaciteit
zijn stamcellen de aangewezen celbron. Stamcellen uit het hart zelf lijken het
meest geschikt, vanwege de mogelijkheid tot differentiatie in de verschillende



24 prof.dr. Carlijn Bouten

celtypen van het hart. De cellen kunnen geïnjecteerd worden in de bloedvaten van
het hart of rechtstreeks in de hartspier zelf. Een groot deel van de cellen gaat
echter verloren, omdat ze na injectie uit het hart gepompt worden of niet kunnen
overleven in de zieke hartspier. In het BMM Smartcare project worden de voor-
delen van biomaterialen en stamcellen gecombineerd om injecteerbaar weefsel te
maken. Cardiale stamcellen [17], ingepakt in een afbreekbare hydrogel, worden
geïnjecteerd als ‘micro-weefsels’ of als vloeibaar weefsel. In de gel zijn de cellen
tijdelijk afgeschermd van de zieke omgeving en worden ze minder snel uit het hart
gepompt. De gel zelf draagt bij aan passieve ondersteuning van het hart en be-
perking van dilatatie. Ook in dit project werken technologen samen met biologen,
clinici, bedrijven en patiëntenorganisaties.

In onze groep wordt een combinatie van experimentele studies en computer-
modellen gebruikt voor optimalisatie van de microweefsels. Enerzijds willen we via
mechanische en/of bioactieve eigenschappen van de gel celdifferentiatie sturen.
Anderzijds willen we de interactie tussen het kloppende hartweefsel en de micro-
weefsels bestuderen om uit te rekenen welke mechanische stimuli (cyclische ver-
vorming) de cellen in de gel voelen. De combinatie van cyclische vervorming en 
de artificiële 3D-omgeving zal uiteindelijk het gedrag van de stamcellen gaan
bepalen. 

Een belangrijke conclusie uit de experimentele studies, uitgevoerd door Mieke van
Marion en Daisy van der Schaft, is dat de door ons gebruikte cardiale stamcellen
vanwege het ontbreken van focal adhesions – zowel in 2D als 3D – niet gevoelig
zijn voor veranderingen in de mechanische omgeving. Pas na differentiatie richting
hartspiercel reageren de stamcellen op vervorming van de omgeving en kan cel-
functie gestuurd worden via cel-matrix interacties. Dit heeft niet alleen conse-
quenties voor de optimalisatie van de hydrogel, maar verklaart ook waarom onge-
differentieerde stamcellen in het hart ongevoelig kunnen blijven voor de mecha-
nisch actieve omgeving om hen heen. De ‘mechano-sensing’ van stamcellen is een
relatief onderbelicht veld. Voor cardiale regeneratie en de ontwikkeling van bio-
materialen als ‘stamcelniche’ wil ik dit de komende jaren vollediger in kaart gaan
brengen in samenwerking met prof. Marie-José Goumans.
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Ondanks de diversiteit van deze voorbeelden is duidelijk dat interacties tussen
cellen en matrix een centrale rol spelen. Samengevat zal mijn onderzoek zich rich-
ten op beter begrip van deze interacties, waardoor controle over weefselvorming, 
-adaptatie en -regeneratie mogelijk wordt. De 3D-weefselmodellen zullen mijn
belangrijkste gereedschap zijn. Deze zijn relatief eenvoudig aan te passen om cel-
matrix interacties in zowel gezond als ziek weefsel te bestuderen. In combinatie
met biomaterialen zijn ze geschikt voor onderzoek van cel-scaffold interacties,
bijvoorbeeld voor in-situ tissue engineering of injecteerbare weefsels. Uiteraard
kunnen weefselmodellen niet alle fysiologische processen simuleren en zal aan-
vullend in-vivo onderzoek, bijvoorbeeld in diermodellen, nodig zijn voor een
compleet beeld.

Voor volledig begrip van met name de mechanotransductie tussen cellen en
matrix, zal ik ook veranderingen in de achterliggende moleculaire signalering in
kaart moeten gaan brengen en uitlees-parameters moeten definiëren voor de bio-
fysische interacties tussen cellen en matrix in 3D. Samenwerking met collega’s uit
de moleculaire en synthetische biologie, de systeembiologie en de biofysica is
hierbij essentieel. Ten slotte zal ook de numerieke modelvorming moeten blijven
bijdragen aan beter begrip van weefselregeneratie en het voorspellen van de
uitkomst van regeneratieve interventies. 
De vraag is nu of deze kennis ook echt gaat leiden tot goede therapie voor de
patiënt.

We moeten ons realiseren dat de nieuwe therapieën niet per definitie beter zullen
zijn dan bestaande. Ze zijn daar ook lastig mee te vergelijken, omdat ze gebaseerd
zijn op een geheel andere werking en technologie. Wel is duidelijk dat de moge-
lijkheid van groei en adaptatie van het weefsel van belang is bij de behandeling
van jonge patiënten. Dit is dan ook de primaire groep waar aandacht in onderzoek
naartoe moet gaan. 

Daarnaast zal translatie plaats moeten vinden van kennis uit het laboratorium
naar de kliniek. Dit is een lang, ingewikkeld, maar vooral ook duur proces dat 
van vele factoren en medespelers afhankelijk is. De eerste stappen in dit proces

De toekomst
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vinden plaats via translationeel en preklinisch onderzoek dat lastig te financieren
is; zeker in het huidige financieringsklimaat in Nederland. Het risico van verplaat-
sing van dit onderzoek – én de onderzoekers – naar het buitenland is daarom aan-
wezig. De volgende stappen zullen afhankelijk zijn van grote financiële injecties,
bijvoorbeeld uit de industrie. Maar ook van het beleid van verzekeraars en regel-
gevers. En van acceptatie door de maatschappij. Het is hierbij heel belangrijk dat
de kosten van de nieuwe therapie gewogen worden tegen het licht van de winst
voor de patiënt.

Juist om deze redenen ben ik sterk voorstander van een concept als iValve. De toe-
passing van een synthetische, relatief goedkope prothese die onder de bestaande
internationale regelgeving valt en minimaal invasief geïmplanteerd kan worden is
aantrekkelijk voor investeerders, clinici en patiënten. Niet alleen in de westerse
maatschappij, maar zeker ook in minder ontwikkelde landen, waar de infrastruc-
tuur en kennis voor het bouwen van levende protheses ontbreekt. 

De regeneratieve geneeskunde houdt zich bezig met nieuwe vormen van therapie
en met paradigmaveranderingen in de geneeskunde. De rol van de arts, maar ook
die van de patiënt, die zijn eigen cellen kan aanleveren voor herstel, zal aanzienlijk
veranderen. De regeneratieve geneeskunde is ook een multidisciplinair veld. En
hoewel de arts verantwoordelijk blijft voor de behandeling van de patiënt, wordt
de behandeling zelf grotendeels ontworpen door biomedisch ingenieurs, biologen
en materiaalwetenschappers. Kennis van – en respect voor – elkaars discipline
wordt dan ook steeds belangrijker in dit veld. Dat is niet altijd eenvoudig. Aca-
demische trots, onderlinge competitie en tegenstrijdige belangen kunnen weten-
schappelijke voortgang en klinische toepassing in de weg zitten. 

Een succesvol multidisciplinair team moet complementaire taken verrichten met
een gezamenlijk einddoel voor ogen. Het moet bereid zijn in elkaars ‘keuken’ te
kijken, zonder de recepten mee te nemen, maar met het doel om een gezamenlijke
maaltijd te bereiden waar vooral de patiënt van profiteert. De patiënt zelf is daar-
om ook deelnemer in dit team; bijvoorbeeld vertegenwoordigd door een patiën-
tenorganisatie. De recente raadpleging van artsen en patiënten over hartklep-
keuze, georganiseerd door De Hart&Vaatgroep en de Nederlandse Hartstichting,
heeft mij laten zien hoe sturend dit kan zijn en hoe belangrijk het is om als onder-
zoeker de verwachtingen van beide groepen te horen. 
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Ondanks de genoemde struikelblokken wil ik ernaar streven dat een deel van de
door mij vergaarde kennis over 5 à 10 jaar ten goede van de patiënt is gekomen.
Niet alleen door het boeken van wetenschappelijk succes, maar ook door goede
translatie en valorisatie van kennis. Het veld van de regeneratieve geneeskunde in
Nederland is sterk en gedegen. En de impact op de reguliere geneeskunde wordt
zichtbaar. Niet alleen hier aan de TU/e, maar ook in nieuwe biomedische en
geneeskunde opleidingen komt de regeneratieve geneeskunde en de rol van de
technologie aan de orde. Implementatie van nieuwe kennis in dit klimaat is op zijn
minst kansrijk te noemen. 
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